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Referat
1. Besøg på Høje Bøgevej
Pårørenderådet så Høje Bøge Vejs fysiske rammer, inklusive et Beboerværelse
2. Borgere i egen bolig
Teamleder Myndighed, Handicap Kamma Døssing deltog under punktet med følgende tematiseringer:
a. Rammer og kommunale forpligtigelser ift. borgere der bor i egen bolig
b. Gensidige forventninger
Bodil rammesætter baggrunden for at ønske punktet drøftet. Det drejer sig om en bekymring for om borgere i eget hjem, som af pårørende opleves ikke at tage tilstrækkelig vare på egen sundhed (fx hygiejne og kost), får den tilstrækkelig hjælp via deres
§85 støtte til at arbejde med at udvikle dette.

Kamma orienterer om de lovgivningsmæssige rammer.
Den socialpædagogiske støtte til en borger i henhold til serviceloven § 85 (og støtten
til pleje og omsorg i henhold til serviceloven § 83) er defineret i den enkelte borgers
konkrete afgørelse. Afgørelsen danner grundlag for den konkrete og individuelt udmålte støtte, kommunen (kommunalbestyrelsen) er forpligtet til at yde borger. Afgørelsen danner samtidigt ramme om, på hvilke livsområder kommunen kan/skal forholde
sig til borgers livsførelse. Behovene udredes på de 7 livsområder, VUM arbejder med.
(praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, mobilitet, kommunikation, samfundsliv,
socialt liv og sundhed).
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Serviceloven opererer ikke med standarder og alment gældende normaler. Der er i
dansk socialret en meget bred margin for det almene / normale / accepterede, også
når vi eksempelvis taler om hygiejne og kost.
Det er først, når borgers adfærd eller borger ved sin adfærd udgør en fare eller risiko
for andre borgere eller for egen sundhed, at der lovgivningsmæssigt kan træffes foranstaltninger. Sådanne foranstaltninger vil da ikke være hjemlet i eller reguleret af
serviceloven, men træffes på baggrund af sundheds- eller miljølovgivningen. Beslutning om foranstaltning efter sundheds- eller miljølovgivningen skal afvejes i forhold til
servicelovens regler om magtanvendelse (§§ 124 ff)
Punktet blev drøftet ud fra flere perspektiver og dilemmaer. Dels borgerperspektivet,
herunder dennes selvbestemmelsesret. Dels pårørendeperspektivet. Dels det kommunale perspektiv, herunder de lovgivningsmæssige rammer.
Relevansen af et arrangement fx på GVS, hvor der er fokus på bevægelse og kost
drøftes.
Pårørenderådet opfordrer til tydelighed i relation til den konkrete udmålte fremtidige
støtte, når en borger skal flytte fra botilbud til egen bolig.
Der spørges til konkrete kanaler at anvende, når der er bekymring for, om en borger/pårørende får den tilstrækkelige støtte. Det er en mulighed at tage kontakt til
hjemmevejleder eller sagsbehandler med accept fra den borger, som det drejer sig
om. Hvis man ikke har accept/samtykke fra den pågældende borger selv, er man velkommen til at henvende sig til Myndighed i Socialafdelingen for at få generel vejledning om, hvad man som pårørende/netværk kan gøre.

3. Pårørenderådets synlighed
Gert og Lotte orienterer om, at pårørenderådets forslag om at udsende referater af
pårørenderådsmøderne til alle pårørende i Botilbudsområdet, fremover vil ske. Konkret vil link til referatet (placeret på hjemmesiden) sendes til den lokale afdelingsleder,
som vil sikre videreformidling til pårørende.
Borgere som bor i egen bolig, vil modtage kopi af referatet via medarbejderne, og kan
efter eget valg videregive til pårørende.

4. Orientering
Gert og Lotte orienterer ved hjælp af datatræk om følgende:
a. Venteliste for Svendborgborgere på handicapområdet
b. Ledige pladser på handicaptilbud i Svendborg
c. Sygefravær 2018 på handicaptilbud
d. Brug af vikarer
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5. Brev fra støttecentret på Skovsbovej 103 vedrørende administration af økonomi
Brevet har givet anledning til misforståelser, idet det kan forstås som om, at der ikke
længere kan gives støtte til administration af økonomi. Desuden kan det forstås som
om, at der opfordres til, at alle beboere bør have en økonomisk værge.
Det der var ønsket at formidle er, at der har været brug for at opdatere nogle administrationsaftaler, fordi de eksisterende ikke var præcise ift. rammen for, hvad personalet må hjælpe med.
Desuden var ønsket at opfordre til at overveje, om den enkelte borger har brug for en
økonomisk værge, ikke mindst i et fremtidsperspektiv. Denne opfordring skal ses i lyset af, at der har været konkrete tilfælde, hvor beboere pludselig som følge af sygdom
eller dødsfald, står uden pårørende, som har hjulpet med deres økonomi.
Lotte beklager de upræcise formuleringer.
Det aftales, at Lotte sørger for, at der kommer en præciserende skrivelse ud til alle
beboere og pårørende på Skovsbovej.
Mere information om værgemål:
Familieretshusets (tidligere Statsforvaltningens) hjemmeside. Søg under ”værgemål”
– her er der mulighed for at logge på som ”borger”, ”pårørende” eller ”myndighed”.
Trine orienterer om muligheden for at oprette en fremtidsfuldmagt. Se mere her:
https://www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/fremtidsfuldmagt

6. Generel orientering
Gert orienterer om budgetproces for 2020 budget og aktuelle forventninger.
Social- og sundhedsudvalget drøfter aktuelt hvilke temaer man politisk vil fremme fra
udvalgets side, og hvordan de i givet fald skal finansieres. Grundet folketingsvalget vil
forhandlingerne mellem staten og kommunerne om rammerne for kommunernes økonomi blive forskudt i år, og det er pt. usikkert, hvornår der foreligger en aftale, som
har betydning for alle landets kommuner. Det forventes aktuelt, at der i starten af august er afklaring af, hvad aftalen vil betyde for Svendborg i 2020 og at man kan tage
dette med i budgetdrøftelserne.
D. 17.9. er budgettet til 1. behandling i byrådet og d. 18.9. startes de politiske forhandlinger, der forventes afsluttet senest d. 22.9. med en politisk aftale om budget
2020. Byrådet har budget 2020 til 2. behandling (vedtagelse) d. 8.10.

7. Evt.
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